NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 17, 31 mei 2018
Belangrijke data
Datum
4 juni
5 juni
5 juni
8 juni
8 juni
11 juni
20 juni
25 juni

Activiteit
Groep 4P (juf Renée) naar Artis, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 4H (juf Lisa) naar Artis, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 5H (juf Loes Mantel) naar het Muiderslot, zie info in deze nieuwsbrief
Groep 1/ 2F (juf Malou) en groep 1/ 2G (juf Teresa/juf Freddy) naar de bibliotheek
Groep 3B (juf Lineke) naar de OBA “het muizenhuis”
Groepen 3A en 3B naar het Scheepvaartmuseum
Afsluiting Thema Circus in het Westerpark
Groepen 3 en 4 op schoolreis. Informatie volgt.

Informatie uit de school
Schooljaar 2018-2019
We hopen volgende week de indeling van de leerkrachten over de groepen in het volgende schooljaar
bekend te maken. De vakanties hebben we al in een eerdere nieuwsbrief bekend gemaakt en deze staan
ook vermeld op onze website. Naast de vakanties zijn de kinderen op de volgende dagen vrij:
Vrijdag 28 september, maandag 26 november, woensdag 6 februari, dinsdag 19 maart en maandag 24 juni.
Volgend schooljaar kunnen ouders en kinderen ook weer gebruik maken van een vrije dag naar keuze
(snipperdag).
Suikerfeest
Ouders die op 15 juni het Suikerfeest vieren met hun kinderen, kunnen vanaf maandag 11 juni een
verlofbriefje ophalen bij de conciërge. Dit briefje moet u ingevuld aan de leerkracht van uw kind geven.
Zonder dit briefje, verwachten wij uw kind gewoon op school.
Uitslag Cito-eindtoets
Alle kinderen uit groep 8 hebben meegedaan aan de Cito-eindtoets. Hun scores varieerden tussen 503 en
550. De gemiddelde score van onze school is 534,7. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 534,9.
Groepen 4P en 4H naar Artis
Op maandag 4 juni gaat groep 4P (juf Renée) en op dinsdag 5 juni groep 4H (juf Lisa)
naar Artis. De kinderen moeten hun rugzak meenemen met daarin een tussendoortje,
lunch en drinken. Zet u a.u.b. de naam van uw kind met adres in of op de tas. Dan is hij
makkelijk terug te vinden. We vertrekken ’s morgens en krijgen een les. Daarna kunnen
we door Artis wandelen. We zijn om 15 uur terug. Heeft u een Artiskaart, dan lenen wij
die graag!
Groep 5H naar het Muiderslot.
Op dinsdag 5 juni gaat groep 5H in het kader van ons speerpunt “cultureel
erfgoed”, naar het Muiderslot. Ze gaan meteen aan het begin van de ochtend
met de bus naar IJburg en vervolgens met de boot! Ze krijgen bij het
Muiderslot een spannende rondleiding. Geeft u s.v.p. een lunchpakket mee,
want iedereen blijft die dag over. De kinderen zijn gewoon om 15.00 uit.

Naar het Scheepvaartmuseum
De groepen 3A en 3B gaan op 11 juni naar het Scheepvaartmuseum. In het kader van het speerpunt
‘cultureel erfgoed’ krijgen zij een les en een rondleiding over het schip “De Amsterdam”
Groep 3A (juf Jantien)gaat in de ochtend en groep 3B (juf Lineke) gaat ’s middags. Groep 3B vertrekt al
tussen de middag. Alle kinderen moeten die dag een lunchpakketje meenemen en blijven over!

Langparkeerder in de fietsenstalling
Dit fietsje (merk Hero) staat al een hele tijd geparkeerd in de fietsenstalling op het van
Hogendorpplein? Van wie is het? Zorg dat je de sleutel bij je hebt, dan kan hij mee
naar huis!
Stalling
Zet je fiets of step in de stalling op slot. Dan kan hij niet per ongeluk door een ander
mee genomen worden! Soms lijken ze erg op elkaar!
De avondvierdaagse
De avondvierdaagse Westerpark is dit jaar van 2 t/m 5 juli. Inschrijven via school kan tot 8 juni door
inschrijfformulier ingevuld en met 3 euro inschrijfgeld in een envelop in te leveren bij meester of juf (dit is
goedkoper dan de ‘normale’ inschrijving). De Westerparkschool is al een paar jaar de grootste groep die
meeloopt! Ouders/verzorgers die ook willen aanmelden om te helpen tijdens de avondvierdaagse kunnen
mailen naar a4dw.wps@upcmail.nl. Voor algemene informatie over de avondvierdaagse kan men ook kijken
op www.a4dw.nl.
Fietsexamen
Nadat ze in maart al hun theorie-examen verkeer hadden gehaald, moesten de leerlingen van de groepen 7
afgelopen maandag in de praktijk laten zien dat ze de regels op de fiets beheersen. In de omgeving van het
Rembrandtpark fietste elk kind een route. En…. ze zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd!

Thema Circus
Een prachtig versierde school en een spetterende opening op beide locaties heeft
voor iedereen duidelijk gemaakt, dat we met het thema Circus gestart zijn. Binnen
dit thema verzorgen mensen van de “Compagnie with Balls” voor alle groepen
lessen “kennismaken met circus”. Kinderen gaan oefenen met acrobatiek,
jongleren en balanceren. De meeste van deze lessen vinden plaats tijdens de
gymlessen. Er wordt wel hulp gevraagd van ouders. Kijkt u dus op de
intekenlijsten bij de groepen, wanneer u kunt helpen.

Nieuws van de activiteitencommissie (AC)
Tijdens de ouderavond op 19 april heeft Erik Begemann uitleg gegeven over de nieuw werkwijze van de
activiteitencommissie in het volgend schooljaar. Het doel van de nieuw werkwijze is om ALLE ouders
/verzorgers te betrekken bij de feesten en andere activiteiten in de school.
De nieuwe werkwijze houdt in dat elke groep (in eerste instantie de ouders en de kinderen) verantwoordelijk
is voor de organisatie van een van de feesten of activiteiten in de school zoals de boekenweek, Sint, Kerst,
het schoolfeest en de avondvierdaagse.
De ouders die nu in de activiteitencommissie zitten zullen optreden als de coördinatoren (DC: dienst
coördinatie). Zij hebben de taak om een bijeenkomst te organiseren voor de ouders uit een klas. In deze
bijeenkomst worden de activiteiten bekend gemaakt en worden de taken verdeeld. Bij elke activiteit wordt
een van de ouders als aanspreekpunt aangesteld. Hij of zij zorgt ervoor dat de ouders uit de klas hun taken
op tijd uitvoeren. De coördinatoren zorgen voor de communicatie tussen de ouders in actie en het
leerkrachtenteam. Nog voor het eind van dit schooljaar zal bekend worden gemaakt welke groep (ouders)
verantwoordelijk is voor welk feest of activiteit.
Oproep vanuit de AC
Voor het grote CIRCUS cultureel/thema feest hebben we hulpouders nodig, in de voorbereiding en op de
dag zelf, 20 juni. Het themafeest is elk jaar een geweldig spektakel, dus daar wil je natuurlijk bij aanwezig
zijn als ouder! De volgende hulp is gewenst:
Voorbereiding (vanaf 1 juni t/m 18 juni): hulp bij het maken van de diverse spelonderdelen voor de circuits.
Denk hierbij aan knutselen, inkopen en het verder uitwerken van de spellen.
19 juni: ’s avonds hebben we een aantal ouders nodig om alle spelonderdelen naar het park te brengen
20 juni: per circuit hebben we 4 hulpouders nodig om de circuits te begeleiden. Er zijn 4 circuits, groep 1/2,
groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
Iedereen is op tijd aanwezig om te helpen de circuits klaar te zetten en verder begeleid je de kinderen tijdens
de spellen. Achteraf ruimen we met z’n allen op.
Aanmelden voor één van bovenstaande taken kan via de klassenouder van de klas van je kind. Je kunt
hiervoor de app-groep gebruiken als je klas die gebruikt. Verder komen er inschrijflijsten bij de klassen te
hangen.
Leuk als je ook meedoet om het cultureel/themafeest weer tot een succes te maken!

Onze tweede ouder-kindadviseur (OKA) stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rody Hoek en ik werk sinds februari 2018 in het Ouder en Kind team Westerpark. Ik ben 48
jaar jong. Ik heb een zoon van 19 jaar en een dochter van 17 jaar. Ik ben de afgelopen 5,5 jaar werkzaam
geweest op een Orthopedagogisch Dagcentrum als teamleidster. Hieraan verbonden zat een specialistische
opvang na school en op zaterdag en werd er ambulante ondersteuning geboden. Alle
kinderen en jongeren die er kwamen waren verstandelijk en of lichamelijk beperkt.
Daarvoor heb ik 17 jaar gewerkt bij een behandelcentrum voor kinderen en jongeren
van 6 – 23 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ik heb 12 jaar op verschillende
groepen gewerkt zoals een observatie/crisis groep, een half open groep en diverse
behandelgroepen. De laatste 5 jaar heb ik daar gewerkt als teamleidster.
Ik heb al mijn werkzaamheden altijd met veel enthousiasme gedaan en ga er vanuit dat
ik mijn kennis en ervaring goed kan gebruiken in mijn huidige werk. Ik zal samen met
mijn collega Elmer Louman, verbonden zijn aan de Westerparkschool. Ik kijk uit naar
de samenwerking.
Ik werk op maandag (even weken), dinsdag, donderdag en vrijdag en mijn telefoon
nummer is
06-52602728
Hartelijke groet Rody Hoek

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 14 juni 2018

